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รายงานการประชุมสานักงานปศุสัตว์เขต 2
ประจาเดือนกรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 7/2562
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์เขต 2
ผู้มาประชุม
1. นายยุทธภูมิ
สืบขาเพชร
2. นายสาเร็จ
จันทนะลิขิต
3. นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส
4. นายสักรินทร์
เนื้อทอง
5. นางสุนันท์
บุญญาวัฒน์
6. นางทัศนียา
สื่อสวัสดิ์วณิชย์
7. นายคณณัฎฐ์
บุณณ์มั่งมีปภา
8. นางสาวมนฐิษธัญภ์ ปริณัฐฑา
9. นางสาวปราง
รอบคอบ
10. นางสาวภัทร์รวี
ทั้งทวีสุข
11. นางกมลลดา
นิยมทรัพย์
12. นางสาววศินี
ชานวาทิก
13. นายชวนชัย
บุญญาวัฒน์
14. นางสาวปนัดดา
ประมาพันธ์
15. นายธนเดช
อมรชัยสิน
16. นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
17. นางเดือนเพ็ญ
ธัญญะวานิช
18. นางสาวเยี่ยมพร
ภิเศก
19. นายวิโรจน์
สุขสาราญ
20. นายจักรวาล
เวฬุคามกุล
21. นางสาวพรฤดี
อัญชลิสังกาศ
22. นางสาวกรองแก้ว สุขมูลศิริ
23. นางสาวประภาพรรณ เอี๊ยบประเสริฐ
24. นางสาวรติพร
สิงหะหล้า
25. นางสาวปิยะวรรณ รอดเจริญ
26. นางสาวอรสา
จันทร์อาจ
27. นางสาววัณชลี
สุขถาวร
28. นางสาวเรืองรอง บุญฉิม
29. นางสาวสาวิตรี
ไม้กลาง
30. นางสาวปรางทิพย์ ตั่นเซง
31. นางสาวสินจัย
เวฬุวนารักษ์

รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 ประธานที่ประชุม
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกร
นิติกร
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักจัดการงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิทยาศาสตร์
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
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32. นายชัยรัตน์
33. นายก่อเกียรติ
34. นางสาวอรชุดา
35. นางสาวภัคนันท์
36. นางอุมาภรณ์
37. นางสาวหฤทัย
38. นางสาวสุดาพร
39. นางสาวเพ็ญจันทร์
40. นางพจนา
41. นายวนิช
42. นายธชณัฎฐ์
43. นายสมศักดิ์
44. นายศศิพงษ์
45. นางอัจฉรา
46. นายบัณฑิต
47. นายยุทธนา
48. นางสาวกันยา
49. นายชาญวิทย์
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายนพดล
2. นางสาวกรกมล
3. ว่าที่ รต.ศิรพงศ์
4. จ.อ.ภากรรักข์
5. นายมนตรี

จอมศิลป์
แก้วคา
ขาเทศเจริญ
จอสูงเนิน
โพธิ์ทอง
ไชยชนันท์
ถาวรวงษ์
อ่อนน่วม
กลิ่นจันทร์
ทองประเสริฐ
ศักดิ์ศรีวัฒนา
จีนปรีชา
พึ่งจินดา
เมฆสุวรรณ
อาจบัณฑิตกุล
วรรณสวัสดิ์
นุตเจริญกุล
ลาสอาด

นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นักวิชาการสัตวบาล
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล
พนักงานการเกษตร
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)
พนักงานทาความสะอาด (จ้างเหมา)
พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา)
พนักงานผู้ช่วยสัตวแพทย์ (จ้างเหมา)
พนักงานบริการทั่วไป (จ้างเหมา)
พนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมา)

ปนศิริวัฒนกุล
ธนะกิจศิริ
มาสาราญ
บารุงพงษ์
จิรวานิช

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

ติดราชการ
ศึกษาต่อ
ติดราชการ
ติดราชการ
ลาปุวย

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1. พนักงานราชการบรรจุใหม่ คือ นางสาวรติพร สิงหะหล้า ตาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สานักงานปศุสัตว์เขต 2
2. คาสั่งย้าย นางสาวปนัดดา ประมาพันธ์ สานักงานปศุสัตว์อาเภออรัญประเทศ ไป
ดารงตาแหน่งที่สานักควบคุมปูองกันและบาบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ และมีคาสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่สานักงาน
ปศุสัตว์เขต 2
3. การประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
- การเบิกจ่ายงบประมาณโดยภาพรวมของเขต 2 จากเปูาหมาย 77 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่
72.51 เปอร์เซ็นต์ สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทราเบิกได้ต่าสุดในเขต 2 คือ 66.22 เปอร์เซ็นต์ และโดย
ภาพรวมของกรมปศุสัตว์ สานักงานพัฒนาพันธุ์สัตว์เบิกได้ต่าที่สุด การใช้เงินผิดโครงการ จะต้องชดใช้เงินคืน
หากจะต้องปรับให้ทาการขออนุมัติปรับประเภทก่อน
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- การใช้วัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เปูาหมาย 1,000,000 โด๊ส แต่ ปัจจุบันทาได้แค่
300,000 โด๊ส
- New e – movement กองสารวัตรและกักกันจะปิดระบบเดิมในวันที่ 15 กรกฎาคม
2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป แล้วใช้ระบบใหม่ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แต่เนื่องด้วยอาจจะทาให้
เกิดปัญหาจึงให้ทาการใช้ระบบเก่าไปก่อน และเปิดทาการทดลองระบบใหม่ไปก่อน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562
/2561 วันพุธที่ 1 ฝุ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป ได้ จั ด ท ารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น พุ ธ ที่
5 มิถุนายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้ทราบทางเว็บไซต์ของสานักงานปศุสัตว์เขต 2
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
- ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
1. นายนพดล ปนศิ ริ วั ฒ นกุ ล นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผนช านาญการพิ เ ศษ
เข้าอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 72 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน –
16 สิ ง หาคม 2562 ณ โรงแรม รามาการ์ เ ดนส์ ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต เขตหลั ก สี่ กรุ ง เทพมหานคร
จัดโดย สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตราธิการ
2. แผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ระดับเขต
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- ฝ่ายบริหารทั่วไป
1 แนะนาข้าราชการย้ายมาดารงตาแหน่งใหม่
- นางสาวจรูญ แก้ว งาม ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานพินิจ และคุ้ม ครองเด็กและ
เยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการสถานพินิจ และคุ้ม ครองเด็ก และเยาวชนจัง หวัด
สมุทรสงคราม
- นายอนุช ิต จัน ทรไชย ต าแหน่ง ผู ้อานวยการธนาคารออมสิน เขตฉะเชิง เทรา
ตาแหน่งเดิม ผู้อานวยการธนาคารออมสินเขตชลบุรี 1
2 ผลการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2562
- วั น อั ง คารที่ 11 มิ ถุ น ายน 2562 นายสั ต วแพทย์ ส รวิ ศ ธานี โ ต อธิ บ ดี ก รม
ปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทางานจัดวางระบบ
การควบคุมภายในและแผนการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์
- วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 นายวิโรจน์ สุขสาราญ และ นายจักรวาล เวฬุคามกุล
ตาแหน่ง นิติกร ได้เข้าร่ว มฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒ นานิติกร ด้านกฎหมายกรม
ปศุสัต ว์แ ละกฎหมายอื่น ที่เ กี่ย วข้อ ง เพื่อ เพิ่ม ศัก ยภาพในการปฏิบัติง าน ณ มาลีอ อส รีส อร์ท เขาใหญ่
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีรองอธิบดี นายสุรเดช สมิเปรม เป็นประธาน
- วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 นางทัศนียา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ เจ้าพนักงานการเงิน
และบั ญชีชานาญงาน ได้เข้าร่ ว มประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของจั งหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้ องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒ น์ ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา
- วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางสุนันท์ บุญญาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
และนางทัศนียา สื่อสวัสดิ์วณิชย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน เข้าร่วมประชุมผู้แทนคณะทางาน
ลดใช้ พ ลั ง งานของหน่ ว ยงานราชการตามโครงการลดการใช้ พ ลั ง งานในภาครั ฐ ปี ง บประมาณ 2562
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางสุนันท์ บุญญาวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงินช่วยค่าครองชีพ
ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ (ช.ค.บ.) และการจ่ายบาเหน็จดารงชีพ ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
3 ประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใน
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
- พิธีทาบุญตักบาตรรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวยพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาจัตุรมุข หน้าศาลากลาง
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 19.00 น. ณ เวทีหน้าศาลาจัตุรมุข
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4. การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สานักงานปศุสัตว์เขต 2 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561
– มิถุนายน 2562 มีรายละเอียดนี้
รายการ
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
เงินสารองฉุกเฉิน
รวม

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณใช้ไป
5,634,330.00
4,158,972.66
18,156,034.00 15,769,936.00
3,419,000.00
65,750.00
37,000
27,246,364.00 19,994,658.66

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
3,314,300.00
3,314,300.00

งบประมาณคงเหลือ
1,926,267.34
2,386,098.00
38,950.00
37,000
4,351,315.34

% การใช้จ่าย
73.81
86.86
98.86
0.00
85.55

5. การควบคุมบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กรมบัญชีกลางออกระเบียบแลหลักเกณฑ์มา 2 ข้อ คือ
1) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
มีแนวความคิดว่า
- เป็นกลไกในการบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดาเนินงาน การ
รายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบและข้อบังคับ
- แทรกอยู่การปฏิบัติงานปกติทาเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง ไม่ใช่ผลสุดท้ายของการกระทา
- เกิดขึ้นได้โดยบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ไม่ใช่เกณฑ์การกาหนดนโยบายระบบงาน
ควบคุมคู่มือแบบฟอร์ม
- ให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดของหน่วยงาน
- กาหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์กรและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งของ
หน่วยงานภาครัฐจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) อานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
(2) กาหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ
(3) รวบรวมพิจารณากลั่นกรองสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ
(4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
(5) จัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งคณะทางานหน่ ว ยงานภาครัฐ จะต้องแต่ งตั้ง ประกอบด้ว ย ฝุ ายบริ ห าร (หั ว หน้ า
หน่วยงานภาครัฐ) บุคลากรที่มีความรู้เกี่ยวกับการจั ดทายุทธศาสตร์ (ส่วนยุทธศาสตร์) และคณะทางานเป็น
ส่วนต่างๆ
- ส่วนสุขภาพ
สัตวแพทย์หญิงวศินี ชานวาทิก เรื่อง การเคลื่อนย้าย
- ส่วนมาตรฐาน นายสัตวแพทย์คณณัฎฐ์ บุณณ์มั่งมีปภา
- ส่วนส่งเสริม
นายธนเดช อมรชัยสิน
- ส่วนยุทธศาสตร์ รอพิจารณา
2) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
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- ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงาน
1) พิธีกรในพิธีเปิดศูนย์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค ส าหรับยานพาหนะ สาหรับ
ขนส่งสินค้าปศุสัตว์
เจ้าหน้าที่
: นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชการสัตวบาลชานาญการพิเศษ
วันที่
: 7 มิถุนายน 2562
สถานที่
: ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
เป็นพิธีกรดาเนินงานในการเปิดศูนย์ทาความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค สาหรับยานพาหนะ
สาหรับขนส่งสินค้าปศุสัตว์โครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ จุดผ่าน
แดนถาวรบ้านเขาดิน อาเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์
เป็นประธานในพิธีเปิด
2) ร่วมกากับติดตามการตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้านมดิบของศูนย์รวบรวมน้านมดิบ
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ส่วนส่งเสริมฯ
วันที่
: 10 – 11 มิถุนายน 2562
สถานที่
: พื้นที่จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดสระแก้ว
3) ร่ ว มประชุ มชี้แ จงการประเมินผลโครงการประเมิน การส่ งเสริม เลี้ ย งสั ต ว์ปีก ใน
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561
เจ้าหน้าที่
: นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า
วันที่
: 12 มิถุนายน 2562
สถานที่
: ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอานวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายธีรวิทย์ ชาวบุปผา ผู้อานวยการกองงานพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ เป็น
ประธาน เพื่อดาเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเก็บแบบประเมินผลโครงการประเมินการส่งเสริมเลี้ยงสัตว์ปีก
ในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 ในการบันทึกข้อมูล และรายงานผล
4. จัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ฟาร์มโคนม
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ส่วนส่งเสริมฯ
วันที่
12 – 13 มิถุนายน 2562
สถานที่
: ณ ศูนย์สาธิตจุดกาเนิดโครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ต.หนองตะเคียงบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และโรงแรมจันทรา อ.เมือง จ.สระแก้ว
โดยนายนพดล ปนศิริวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ รักษา
ราชการแทนปศุสัตว์เขต 2 ประธานพิธีเปิด
วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อเป็ น การถ่ า ยทอดและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ทั กษะ ในการตรวจเช็ ค การตั้ ง ค่ า เครื่ อ งมื อ
ตลอดจนวิธีการจัดเก็บ ตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูล แก้ไขปัญหาเครื่องรีดนม ไปในทิศทางที่ถูกต้อง เกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมสามารถผลิตน้านมที่มีปริมาณและคุณภาพที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้นตลอดจนพัฒนาอุตสาหกรรม
โคนมของประเทศไทยให้ มี ค วามมั่ น คง และแข่ ง ขั น ในตลาดต่ า งประเทศต่ อ ไป โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม
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ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมประจาศูนย์รวบรวมน้านมดิบ/สหกรณ์โคนม/เกษตรกรฟาร์มสาธิตโคนมและ
อบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการฟาร์มโคนม รวมจานวน 65 ราย
5. ติดตามงานและตรวจเยี่ยมโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 โครงการส่งเสริม
ระบบเกษตรกรแปลงใหญ่ โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง และติดตามงานด้านส่งเสริมอื่นๆ ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ส่งนส่งเสริมฯ
วันที่
: 17 – 18 มิถุนายน 2562
สถานที่
: จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก
ติดตามการจัดตั้งชมรมเครือข่ายแพะ เขต 2 ของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะขุนเขาเพิ่ม
อาเภอบ้านนา จังหวัดนครนายกและประเมินเกษตรกร YSF ครั้งที่ 2 ของเกษตรกรที่ผ่านการอบรม โครงการ
สร้างผู้นาเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (YSF) และตรวจเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ กระบือ ภายใต้โครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรระบบแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ ณ อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
6. ติดตามงานโครงการเครือข่ายโคเนื้อ โครงการส่งเสริมระบบเกษตรกรแปลงใหญ่ และ
งานด้านส่งเสริมอื่นๆ ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่
ส่วนส่งเสริมฯ
วันที่
: 19 มิถุนายน 2562
สถานที่
: อาเภอบ้านค่าย และอาเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง
เข้าตรวจเยี่ยมชมโรงฆ่าของคุณปกรณ์ คชฤทธิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายโคเนื้อ
ภาคตะวันออก พร้อมร่วมหารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนเครือข่ายโคเนื้อภาคตะวันออก ณ อาเภอบ้านค่าย
จังหวัดระยอง
ติดตามงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัด ณ ศูนย์ บารุงพันธุ์สัตว์ระยอง ใน
การจัดตั้งชมรม ผู้เลี้ยงแพะจังหวัดระยอง ของกลุ่มแปลงใหญ่แพะอาเภอนิคมพัฒนา ณ ศูนย์วิจัยและบารุง
พันธุ์สัตว์ระยอง จังหวัดระยอง
7. ติดตามงานและตรวจเยี่ยม การจัดตั้งชมรมเครือข่ายแพะและการประกวดองค์กร
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต ประจาปี 2562 โครงการส่งเสริมเกษตกรแปลงใหญ่ และติดตามงานด้าน
ส่งเสริมอื่นๆ ในพื้นที่
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วน
ส่งเสริมฯ
วันที่
: 20 มิถุนายน 2562
สถานที่
: อาเภอเกาะจันทร์ และอาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ สานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาเภอเกาะจันทร์เข้าตรวจเยี่ยมและติดตาม การจัดตั้งชมรมเครือข่าย
แพะเขต 2 และเตรียมการประกวดกลุ่มแพะ ดีเด่น ของกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านทับจุฬา
เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามงานการจัดตั้งชมรมเครือข่ายแพะเขต 2 และเตรียมการประกวด
กลุ่มแพะดีเด่น ของกลุ่มแพะแกะพลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
8. ประเมินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในโครงการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ปี
2561 โครงการลูกพระดาบส และติดตามงานโครงการพระราชดาริในพื้นที่
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เจ้าหน้าที่
วันที่
สถานที่

: นางสาววรลักษณ์ เทียมเก่า นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ
: 20 มิถุนายน 2562
: อาเภอบางพลี และอาเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ติดตามงานการสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก การเลี้ยงไก่ไข่ จานวน 500 ตัว โครงการลูกพระ
ดาบส อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
9. เตรียมความพร้อมในการดาเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่ อนที่เฉลิ มพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วน
ส่งเสริมฯ
วันที่
: 21 มิถุนายน 2562
สถานที่
: หอประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
ประชุมหารื อเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการดาเนิ นโครงการปศุสั ตว์เคลื่ อนที่เฉลิ มพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา โดยมี นาย
นพดล ปนศิริ วัฒนกุล รั กษาราชการแทนปศุสั ตว์เขต 2 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่ วนส่ งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ ผอ.ศบส.สระแก้ว,ผอ.ศบส.ระยอง,ผอ.ศบส.จันทบุรี,ผอ.ศอส.สระ
แก้ว,ผอ.ศูนย์วิจัยฯสัตว์ปีก จนท.สนง.ปศจ.ชลบุรี,ปศอ.พนัสนิคมในการจัดเตรียมและดาเนินการโครงการปศุสัตว์
เคลื่ อนที่เฉลิ มพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67
พรรษา
10. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)
โรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2562 และติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ในพื้นที่เขต
ปศุสัตว์ที่ 2
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วน
ส่งเสริมฯ
วันที่
: 25 – 26 มิถุนายน 2562
สถานที่
: ออกัสริเวอร์ไซต์ ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
1) เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2) เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงานโครงการต่างๆ ด้านส่งเสริมการปศุสัตว์
3) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์ ได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ผลงานเด่นอขงแต่ละ
พื้นที่
4) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ด้านปศุสัตว์มีแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนงานและพัฒนางานด้าน
ปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มมากขึ้น
11. ร่วมตรวจรับของแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
เจ้าหน้าที่
: ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์ มาสาราญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
วันที่
: 27 มิถุนายน 2562
สถานที่
: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว อ.คลองหาด จังหวัดสระแก้ว
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ร่วมกับส่วนมาตรฐานในการตรวจการรับรองแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ทั้งหมด 70 ไร่
กระถิน 10 ไร่ หม่อน 10 ไร่ และหญ้าแพงโกล่า 50 ไร่ เพื่อขอขึ้นเป็นทะเบียนแปลงพืชอาหารสัตว์อินทรีย์
สาหรับการเลี้ยงสัตว์ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมต่อการใช้เลี้ยงสัตว์
12. พิธีการรับมอบโค โครงการธนาคารโค – กระบือ ประชารัฐร่วมใจ
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัชราภรณ์ แก้วน้าใส ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วน
ส่งเสริมฯ
วันที่
: 1 – 3 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: พื้นที่อาเภอท่าตะเกียบ และสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีการรับมอบโค โครงการ
ธนาคารโค – กระบือ ประชารัฐร่วมใจ เพื่อแก้ไขปัญหาช้าปุาแบบบูรณาการ อ.ท่าตะเกียบ จ. ฉะเชิงเทรา ภายใต้
โครงการธนาคารโค – กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ รวมทั้งร่วมจัดสถานที่ในโครงการดังกล่าว ณ บ้าน
ทุ่งยายชี อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ ติดตามงานกิจกรรมปศุสัตว์ในโรงเรือนโครงการตาม
พระราชดาริ จานวน 2 โรงเรือน (รร.ตชด.มัธยมพระราชทานนายาว และ ร.ร.ตชด.บ้านนาอิสาน) อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา
13. ร่วมประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7
เจ้าหน้าที่
: นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
วันที่
: 4 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอานวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
14. ร่วมประชุมแปลงใหญ่
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัช ราภรณ์ แก้ว น้าใส ผอ.ส่ว นส่ง เสริม และพัฒ นาการปศุสัต ว์ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ
วันที่
: 5 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 อ.เมือง จ.ระยอง
15. ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตน้านมโค
เจ้าหน้าที่
: นางสาววรลัก ษณ์ เทีย มเก่า นัก วิช าการสัต วบาลปฏิบัติก าร และเจ้า หน้า ที่ส่ว น
ส่งเสริมฯ
วันที่
: 5 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ในที่ป ระชุม ประกอบไปด้ว ย ตัว แทนจาก 3 สหกรณ์ ได้แ ก่ รองผู้อานวยการฝุา ย
สินเชื่อ ธ.ก.ส. ผู้อานวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้แทนปศุสัตว์เขต 1,2 และ 3 สหกรณ์โค
นมวังน้าเย็น จากัด สหกรณ์โคนมไทยมิลล์ จากัด สหกรณ์โคนมปากช่อง จากัด และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ โดยมีนายอาพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานในพิธี
16. ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562
เจ้าหน้าที่
: นายธนเดช อมรชัยสิน นักวิชาการสัตวบาลชานาญการ
วันที่
: 5 – 6 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: สานักงานปศุสัตว์เขต 6 อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
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โดยมีวัต ถุป ระสงค์ใ นเรื่อ งของภารกิจ เกี่ย วกับ การติด ตามความก้า วหน้า ของการ
ดาเนินงาน และให้คาแนะนาในการดาเนินงานตามโครงการต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
17. ร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิม พระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้า อยู่หัว พร้อ มร่ว มสัง เกตการณ์ก ารประชุม
เครือข่ายแพะของจังหวัดชลบุรี
เจ้าหน้าที่
: เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
วันที่
: 8 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ หอประชุมเทศบาลเมืองพนัสนิคม อาเภอพนัส
นิคม จังหวัดชลบุรี
18. ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับปริมาณและคุณภาพน้านมดิบประจาเดือนกรกฎาคม
2562 และติดตามนิเทศงานโคนม
เจ้าหน้าที่
: นางสาวพัช ราภรณ์ แก้ว น้ าใส ผอ.ส่ว นส่ง เสริม และพัฒ นาการปศุส ัต ว์ และ
เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมฯ
วันที่
: 9 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: พื้นที่จังหวัดชลบุรี
19. เข้า รับ การฝึก อบรมหลัก สูต ร นัก บริห ารการพัฒ นาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับต้น รุ่นที่ 32 – 33
เจ้าหน้าที่
: ว่าที่ ร.ต.ศิรพงศ์ มาสาราญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
วันที่
: 1 – 15 กรกฎาคม 2562
สถานที่
: โรงแรมแกรนด์ จอมเทียน พาเลซ พัท ยา จังหวัด ชลบุรี และสถาบันเกษตรธิการ
กรุงเทพฯ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของนักบริหารการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์ระดับต้นที่มีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดีในการ
ทางานร่ว มกับ ผู้อื่น สามารถทางานในลักษณะทีมงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถวิเคราะห์พฤติกรรม
การปฏิบัติงานของตนเองและเพื่อร่วมงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ปฏิบัติงานระหว่าง
กัน และเพิ่มพูนสัมพันธภาพ เพื่อการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต
- สุขภาพสัตว์
1. กิจกรรมประจาเดือนมิถุนายน
(1) วันที่ 6 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิงวศินี ชานวาทิก ตรวจรับรองเพื่อการเข้า
ใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege
Permit) บริ ษั ท เจพี เค โคลด์ สโตเรจ จ ากั ด และบริ ษัท พี . เอส.ฟููด โปรดั กส์ จากัด ในพื้น ที่จั งหวั ด
สมุทรปราการ
(2) วันที่ 7 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิงวศินี ชานวาทิก ตรวจรับรองสถานที่ผลิต
สัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่เขตควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
ณ บริษัทกูร์เมท์ วัน ฟููดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จากัด จังหวัดนนทบุรี
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(3) วั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2562 สั ต วแพทย์ ห ญิ ง กมลลดา นิ ย มทรั พ ย์ และนิ ติ ก ร
ร่วมประชุมหารือ เรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสัตว์อุ้มรัก อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
(4) วันที่ 11-13 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์ยุทธภูมิ สืบขาเพชร ติดตามงานสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดโรคภัยฯ งานด้านสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี
]
(5) วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิง วศินี ชานวาทิก ติดตามสถานการณ์
โรคบรูเซลลาในแพะแกะ ในพื้นที่อาเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา
(6) วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิงกมลลดา นิยมทรัพย์ ร่วมประชุมสัมมนา
ผู้ประกอบการสถานพยาบาลสัตว์ ปี 2562 เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสถานพยาบาลสัตว์
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
(7) วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิงวศินี ชานวาทิก ตรวจรับรองสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคบรูเซลลา และโรควัณโรค ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
(8) วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์ ยุทธภูมิ สื บขาเพชร เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการอ านวยการโครงการปศุสั ต ว์เคลื่ อนที่ เฉลิ ม พระเกียรติฯ และติ ดตามงานด้านสุ ขภาพสั ต ว์
กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ
(9) วันที่ 19-21 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์ยุทธภูมิ สืบขาเพชร ติดตามงานสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดโรคภัยฯ งานด้านสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่จันทบุรี ตราด และระยอง
(10) วันที่ 25 มิถุน ายน 2562 สัตวแพทย์หญิง วศินี ชานวาทิก รับรองสถานภาพ
ฟาร์ ม ปลอดโรคปากและเท้ า เปื่ อ ย ณ บริ ษั ท โคกไทย-แปลงยาว ฟาร์ ม จ ากั ด อ าเภอศรี ม หโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
(11) วั น ที่ 26-28 มิ ถุ น ายน 2562 นายสั ต วแพทย์ ยุ ท ธภู มิ สื บ ข าเพชร
ประชุมวิชาการ “ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์ ” ปี 2562 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่
อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
(12) วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สัตวแพทย์หญิงกมลลดา นิยมทรัพย์ ติดตามโครงการ
สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ
และร่วมประชุมราชการภาคีเครือข่ายในด้านกฎหมายเพื่อการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี
2.แผนการปฏิบัติงานประจาเดือนมิถุนายน 2562
แผนการปฏิบัติงานประจาเดือน
๑ วันที่ 5 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน : ตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่เขตควบคุมโรค
ปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท อินชา 786 พื้นที่ในกรุงเทพฯ
ผู้ปฏิบัติงาน
: สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก
๒ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน : โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี
ผู้ปฏิบัติงาน
: ส่วนสุขภาพสัตว์ฯ
๓ วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562
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8

การปฏิบัติงาน : ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมสัมมนา “การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษ
สุนัขอย่างมีประสิทธิภาพ”ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดาเนินนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟูาฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขั ตติยราช
นารี ปี 2560-2563
สถานที่ปฏิบัติงาน : โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท อาเภอเข้าค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงาน
: น.สพ.ยุทธภูมิ สืบขาเพชร
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน : ตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่เขตควบคุมโรค
ปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เบทาโกร จังหวัดลพบุรี
ผู้ปฏิบัติงาน
: สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน : ตรวจรับรองสถานที่ผลิตสัตว์หรือซากสัตว์และขึ้นบัญชีเพื่อเข้าพื้นที่เขตควบคุมโรค
ปากและเท้าเปื่อยในภาคตะวันออกของประเทศไทย
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท เบทาโกร จังหวัดชัยภูมิ,นครราชสีมา
ผู้ปฏิบัติงาน
: สพ.ญ.วศินี ชานวาทิก
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน
: ตรวจรับรองเพื่อการเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
สถานที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี
ผู้ปฏิบัติงาน
: สพ.ญ.กมลลดา นิยมทรัพย์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน : ต้อนรับผู้เชิญอาหารสัตวพระราชทานให้กับสุนัขจรจัด และผ่าตัดทาหมันให้กับสัตว์
ในสถานสงเคราะห์
สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านปูาสตวงรัตน์ จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ปฏิบัติงาน
:วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
การปฏิบัติงาน
: ประชุมโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
ผู้ปฏิบัติงาน
: สพ.ญ.กมลลดา นิยมทรัพย์

- ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
1. ผลการปฏิบัติงาน
1) วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สอบสวนกรณีตรวจ
เจอสารตกค้างในไข่ไก่ จ.ปราจีนบุรี
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2) วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สอบสวนกรณีตรวจ
เจอสารตกค้างในไข่ไก่ จ.ชลบุรี
3) วันที่ 12 – 13 มิถุนายน ๒๕๖๒ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจต่ออายุ GMP
ศูนย์รวบรวมน้านมดิบ จ.สระแก้ว
4) วันที่ 17 มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ตรวจติดตามคอม
พาร์ทเมนต์ บริษัท GFPT จังหวัดชลบุรี
5) วันที่ 18 – 19 มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ออกหน่วย
เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง จังหวัดชลบุรี
6) วันที่ 21 มิถุนายน 2562เจ้าหน้าที่ส่ว นมาตรฐานการปศุสั ตว์ เข้าตรวจต่ออายุ
GMP โรงฆ่าสัตว์ บริษัท ส่องแสงฟูดส์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7) วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจติดตาม
GMP ศูนย์รวบรวมไข่ จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรี
8) วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ตรวจรับรองแปลง
พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ ณ ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์สระแก้ว9)
2. แผนการปฏิบัติงานประจาเดือน กรกฎาคม 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

วันที่
4-5 กรกฎาคม 2562
8-9 กรกฎาคม 2562
11-12 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
23-24 กรกฎาคม 2562
24-26 กรกฎาคม 2562
29-31 กรกฎาคม 2562

มติที่ประชุม :

สถานที่ปฏิบัติ
สก. นย.
ชลบุรี
รย. ชบ.
ปทุมธานี
ชลบุรี
ชบ. รย.
สมุทรสงคราม
ปราจีนบุรี

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม :
รับทราบ

กิจกรรม
ออกเก็บปัสสาวะสุกรโครงการเฝูาระวังสารเร่งเนื้อแดง
ออกหน่วยทาหมันสุนัข แมว
เก็บตัวอย่างนมโรงเรียน และ ตรวจต่ออายุ ศูนย์น้านมดิบ
ส่งตัวอย่างโครงการ Monitoring Plan
ตรวจต่ออายุ GMP โรงงานอาหารสัตว์
ตรวจติดตามคอมพาร์ทเมนต์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กฎหมายสิ่งแวดล้อมฯ”
ตรวจติดตามคอมพาร์ทเมนต์
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
กองการเจ้าหน้าที่จัดโครงการประกันอัคคีภัยกลุ่มเพื่อสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุ
สัตว์ สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้โดยสมัครใจในอัตราเบี้ยประกัน ซื้ อได้ 2 ส่วน คือส่วนสิ่งปลูกสร้าง
และทรัพย์สิน ภายในบ้า น ผู้ที่ส นใจนาเอกสารสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนติดต่ อ เจ้า หน้า ที่
การเงินได้
มติที่ประชุม :
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

(นางสาวพรฤดี อัญชลิสังกาศ)
นักวิชาการสัตวบาล
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายสาเร็จ จันทนะลิขิต)
หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

